
 
 
 

 

 
 
 

 أ.د. كيودة ليوس|  1المداواة اللبّية 

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 نظري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 السالم علٍكن

ٍّح  ملادج( )الساتعح والثاهٌحًسحة تكن يف هحاضسذٌا  والرً  1املداواج اللث

ٍّحسٌرحدز فٍها عي   ..زاجني لٌا ولكن الرىفٍك أدواخ املعالجح اللث

  تسن اهلل ًثدأ

                       

 

 اى٘سوٗث اىٍعخزسٌث فٖ اىٍعاىجث اىيت٘ثاألدوات  5

 حصًٍ٘ أدوات اىٍعاىجث اىيتَّ٘ث 11

 اىعِاةو ُصف اٙى٘ث 15

 اىدصنات اىٍعخزسٌث فٖ اىخدظ٘ص 16

ّ٘ث 22  األدوات اٙى٘ث اىٍعخزَسٌث فٖ اىٍعاىجث اىيت

 اىصفات اىصئ٘ع٘ث اىخٖ حخٍخع ف٘ٓا األدوات اٙى٘ث 23

 اىيت٘ثأظتاب اُهعار األدوات  28

 اىٍفٓٔم اىدسٗد ىخدظ٘ص األكِ٘ث اىجشرٗث 31

 
 

30/10/2018 

6 /11/2018 

 Endodontic Instruments أدواخ املعالجح اللثٍح

154 

 

7+8 

 

44 

 

http://www.facebook.com


 
 

 
 

 
 
 

 أ.د. كيودة ليوس|أدوات المعالجة اللبّية 

 
 /Groups/RBCs.Dent.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شٌتاول في هذه امىحاضرة امجدًدة أًواع األدوات امنبٌة وخصائصها، مكي ًكون 

 غنى دراًة كافٌة بكٌفٌة اختٌارها واشتخداوها أجٌاء امىػامجة.

غنىًا أن هذه امىحاضرة هاوة جدًا، شواء مالوتحان أو محٌاتٌا امػىنٌة في وجال 

 .امىػامجة امنبٌة

  ٖوٞ ثداٟةت اٗذشةر إّكةّضح اّْج٠ح َةٗخ اّنةٟح وذط األ٠ً٘ح وظشوٜٚة ظ٠ور ّوٓ ُٟو

ز قْٝ د٘ـ٠ه األ٠ً٘ح ودك٠ٌٕٛوة ثشوُِ ص٠ود ّوذٍّ َوةن اّصوةاد  َّ ٚ٘ةٍّ اٚذٕةم ٔر

ُٟودلِ ووٞ ُّ٘ٙ ٔدثت ٖٔ األٔوةم   اشذخدام شٍْ ضْت ر٠ًي ٟشجٙ أشالك اّذٌٜٟٓ

  ُزٓ دعشٝ اٌّ٘ةة. ّْذأَد ٖٔ وصٜد ثٌةٟة اّ٘ص٠ش اّْجٞ أٔة ال اٌّ٘ةة

  و٠ٕة ثكد أؿٛرت اّدراشةت أ٠ٕٚح االقذ٘ةء ث٘ـةوح اٌّ٘ةة ٖٔ إزاّح اّىغالت واّ٘صوش

ّٜدووح وٚووذا اشووذدقٝ اثذُووةر أدوات صدٟوودة لةضووح  اّْج٠ووح إّذج٠ٌووح أو أي ٗصووش ٔذٕ

داوالِحِا ةاىفشو فٖ  - ٌُ وةعَس أن ةاَءت ُنوُّ 

... ّٖ ِّ  إُلاِذ خ٘اِة اىيُّبِّ اىّع

 آَن األواُن ىيٍعاىجث اىيت٘ث, فأِعّسوا األدوات..

عيِ٘ا اٙن أن ُلٔم ةخػٓ٘ص نافث ِةلاع  -

ّ٘ث   واألكِ٘ث اىجشرٗث..اىُدجصِة اىيُّت

َِّٗث ريٍ٘ث ُائٍث أو ةلاٗا ٌخصونث  فٔجُٔد أ

 ظ٘ظػصُا إلعادة اىٍعاىجث ٌصًة ُأرصى..

نٍا أن ظٔء ارخ٘ارُا ىألدوات اىصد٘دث,  -

وجٓيِا ةزصائصٓا وغصٗلث اظخزسآٌا كس 

 ٗؤدي ىليع اىعَ ..

  فٍا ْٖ األدوات اىخٖ ظِعخزسٌٓا

ًُّ اظخزسآٌا؟  ونَ٘ف ِٗخ

  ْٖ رصائصٓا, وظيت٘احٓا وٌا

 وإٗجاة٘احٓا؟

 هقدهح
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ْج٠ح دْجٞ ٚذه إّذؽْجةت  وجدأت اّشرَةت ثذط٠٘ف األدوات وُّوٖ َوةن ثةّٕكةّضح اّ

ٚ٘ةٍّ ٔشُْح ثأنَّ اّشرَةت ّٓ دُٖ ٔكذٕدة ٗـةم ٜٔظد و٠ًةشةت ٜٔظدة ّألدوات 

 ثِ َةٗخ َِ ٔ٘ٛة دط٘ف ٔ٘ذضةت ث٠ٌةشةت ٔخذْىح.

  ّٓو٠ٕة ثكد أًذرح اّكةAngle .وعف ٠ًةشةت ٜٔظدة ّألدوات اّْج٠ح 

  ثٜعوف ٌٔوة٠ٟس  5665األٔر٠ُٟح أللطةا٠ٞ ٔداواة األش٘ةن وٞ قةم ًةٔخ اّضٕك٠ح

 قة٠ّٕح ُدضجر اّشرَةت قْٝ دط٠٘ف األدوات ثشُِ ٔؽةثي ّٛة.

 

 

 

ّىٜالذ اُّرثٜٗٞ ض٘كخ أوّٝ األدوات اّْج٠ح ٖٔ ٔةدة ا-

 ٌٗٞ + َرثةٟد اّعدٟد.ظدٟد  واّذي ٟذأّه ٖٔ:

 

ٖٔ أٚٓ لطةاص أدوات اّىٜالذ اُّرثٜٗٞ  زٟةدة اّطالثح واٌّصةوة ٔف زٟةدة ظضٓ - 

 َس٠رة ٗذَر ٔ٘ٛة: ٔصةوئاألداة  وُّٖ ٖٔ صٛح آلرى َةن ٚ٘ةك أٟغةً 

األصؾؽ غِػ حػؽضٓا ىالُطِاء أو أن األدوات اىهت٘ؽة ناُج أكو ٌلاوٌث ىيهفؽ ٌَ  -1

 االىخٔاء.

  ـٓٔىث حأنفػْا وحآنيٓا غِػ اىخػؽض ىيػٍو واألسٓاد واىخػلً٘. -2

 

دؽٜٟر أدوات إن ٔصةوئ اّىٜالذ اُّرثٜٗٞ دوكخ اّجةظس٠ٖ إّٝ  -

  وضةءت أدوات اّصذةْٗس شذ٠ِ صدٟدة ذات لطةاص أَسر وكة٠ّح

: ظدٟد ٌٗٞ + َروم )ٟٕ٘ف اّذأَِ( + ٠ُِٗ )ٟكؽٞ واّذٞ دذأّه ٖٔ

 (.إّروٗح

 

 

 أدوات اّصذةْٗس شذ٠ِ: لطةاصٖٔ أٚٓ  -

  كاةي٘خّ ىيخػلً٘. -1

 ٌلاوٌث أنتؽ ىيهفؽ ٌَ ُظائؽًْ اىهؽةٔن ـخ٘و.-3

 

 

 ال حخأنو.  -2
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)وٚٞ أَسر ق٘طر ٟٕٛ٘ة  وٞ اشذكٕةل األداة ظ٠ر ُٟٕٖ أن ٟطِ 

   ٔف ًدردٛة قْٝ اّكٜدة إّٝ شُْٛة األضْٞ(. 90ز٘ٞ األداة إّٝ زاوٟح 

 

 

 

 دذٓ ض٘ةقذٛة ظة٠ًّة ٚٞ ٖٔ ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم.َِ أٗـٕح اّذعغ٠ر ا١ّٞ 

 

 تصٌٌف أدوات امىػامجة امنبٌة

 

         

  ثدأ اشذخدأٛة ٔ٘ذ ظٜاّٞ إّبح قةم  ُدصذخدم ثةألضةثف.

 ٔسةل ق٘ٛة: اّىةٟالت

         

  .ؿٛرت ٔف اّذؽٜر اّعغةري

  .ٔسةل ق٘ٛة: األدوات اّذٞ ٗصذخدِٔٛ ثٜاشؽح ا٠ُّٕرودٜر

 امٌٌكل تٌتاًٌوم امصتاًنس شتٌل امفوالذ امكربوًي

  

 هالحظح:
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  .ٔسةل ق٘ٛة: األدوات اّذٞ ٗصذخدٔة ثٜاشؽح اّذٜرث٠ٖ  اٗذشرت وٞ اّكطر اّعدٟر

 

   
 

 .)ٌْٔػ )ٌِّ٘ األدوات 

 ّذعري اّ٘خٜر ودشخ٠ص ٗخٜر اّٜٚةد واّشٌٜق +  ٔصجر(

 ٔصجر ّجٞ(.

  ٔرآة )ٖٔ أصِ اّرؤٟح إّجةشرة وم٠ر إّجةشرة ودجك٠د

اّ٘صش دالِ اّىٕٜٟح(  زٓ دٓ دؽٜٟر ٔرآة لةضح 

ثةّٕكةّضح اّْج٠ح دُٜن ثعضٓ أضنر ّْكِٕ ٔف 

 ا٠ُّٕروشُٜب دكُس اّغٜء ّذكؽٞ رؤٟح أوعط.

 .ٔضروح ّج٠ح 

 

: 

  إُّةٔح ....(. -اٌّىةزات  -)اّٜاًٞ اّك٠٘ٞ

:  

 إُّسِّىةت( + ا٠ُّٕروشُٜب.  -اإلثر اّشةاُح  -اإلثر  إّْصةء  -إّٜشكةت  –)إّجةرد 
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ة  أدوات امىػامجة امنبٌَّة بامخاصَّ

 

ك٘اسات، وحسخخدم  ةرالذث، حخٔافر ةدون أي ضيزُاتْٖ غتارة غَ أداة رف٘ػث ٌيساء 

 .ال حخػيق ةاىترد واىخٔش٘عألغراض  خاىً٘ا فٖ اىٍػاىجث اىيت٘ث

 أًْ اشخخداٌات ْذه األداة:

 )ستر اىػٔل(.  اىخلرٗتٖ حددٗد غٔل اىلِاة (1

  حددٗد ُٓاٗث اىلِاة. (2

 اىتدد غَ فْٔات األكِ٘ث اىجذرٗث.   (3

ٌػرفث شهو اىلِاة )درجث اُدِائٓا وجٓث ْذا االُدِاء " ُدٔ اىٍَ٘٘ أو اى٘سار، ُدٔ  (4

اىدْي٘زي أو اىيساُٖ " ألن اىصٔرة اىشػاغ٘ث ْٖ صٔرة ذِائ٘ث األةػاد فٖٓ حػػٖ 

هٖ( فال ٌػئٌات غَ االُدِاء األُسٖ اىٔخشٖ أٌا االُدِاء اىدْي٘زي اىيساُٖ )اىدِ

 ٗظٓر غيٕ اىصٔرة اىشػاغ٘ث. 

 ٌػرفث خجً اىلِاة. (5

اىخفرٗق ةَ٘ اىلِاة اىدل٘ل٘ث واىلِاة اىهاذةث: وذىم  (6

غتر إدخال اإلةرة اىٍيساء داخو اىلِاة اىٍفخرض أن 

حهٔن خل٘ل٘ث وإجراء حصٔٗر شػاغٖ، فِسخػ٘ع 

ةذىم ٌػرفث إذا ناُج ْذه اىلِاة خل٘ل٘ث أم 

 ناذةث.

كػِٖ وىفٓا خٔل اإلةرة  شرٗعجف٘ف اىلِاة: وذىم ةاسخخدام أداة ٌساغدة فٖ ح (7

اىٍيساء واسخخدآٌا فٖ حجف٘ف اىلِاة، ةداًل ٌَ اسخخدام األكٍاع اىٔرك٘ث، خ٘د حػد 

  .ْذه اىػرٗلث أسرع وأنرر غٍي٘ث وأكو حهيفث
 
 
 
 
 

 (smooth needlesاإلةر اىٍيصاء )
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ناٌاًل دون حرك ةلاٗا، ٌٍا  اىيب اشخئصالأداة ٌخروغ٘ث حسخخدم فٖ 

 ٗساغد غيٕ اىٔكاٗث ٌَ خدوث اإلُخان.

ىٓذه األداة  كتظث ذات أىٔان ٌخػددة، نو ىٔن ٗرٌز إىٕ  كػر ٌػَ٘ 

 أزرق...(. –أخٍر  –أصفر  -ىإلةرة )أة٘ض

 
 

  حخأىف ْذه األداة فٖ حصٍٍ٘ٓا ٌَ ُفس اىصيم اىذي حصِع

ٌِّ اإلةر اىٍيصاء ٌع وسٔد فارق ْٔ أن ْذا اىصيم وضع 

 غيٕ أداِة خراظٍث فأصتص شائهًا )حخرج ٌِّ أشٔاك(. 

  ُصخف٘د ٌَ ْذه األشٔاك فٖ إضداث حػش٘ق ٌع اىِص٘ز

 اىيتٖ، وْذا ٗػِٖ اشخئصال اىيب ناٌاًل دون حرك ةلاٗا.

 

اإلثرة ًد ٟٕسِ االٗسٌةب وٞ ٔ٘ؽٌح ٔىذرق اّضذور ً٘ةًة َةذثح ددلِ عٕ٘ٙ 

 إّْصةء 

 وذخدع اّؽج٠ت ؿً٘ة ٔ٘ٙ أٗٛة ً٘ةة ظ٠ٌ٠ٌح  وُٟٕٖ د٠٠ٕزٚة ٖٔ لالل "إّكروح

اّصةثٌح ثكدد األ٠ً٘ح؛ ٔساًل: ٖٔ إّكروف أن ّْغةظٍ األول اّكْٜي ً٘ةد٠ٖ 

 وٌػ 

وإذا ٔة أظس اّؽج٠ت ثٜصٜد ً٘ةة زةّسح ٟضت ق٠ْٙ أن ٟصأل ٗىصٙ: ٖٔ أٟٖ 

 أدخ ٚذه

 3اٌّ٘ةة اّسةّسح؟ :

 ٖٕواّضٜاب ُٟٜن ثةّخؽٜة اّذة٠ّح وٚٞ وعف اإلثرة إّْصةء ع 

 اٌّ٘ةة اّسةّسح وإصراء دطٜٟر شكةقٞ  ٠ّالظؾ اّؽج٠ت أن اإلثرة ًد

 دلْخ ٖٔ ٔ٘ؽٌح إّىذرق عٕٖ اّ٘ص٠ش اّرثةؼٞ و٠ّس وٞ ً٘ةة ظ٠ٌ٠ٌح.

 (Barder Broachesاإلةر اىشائهث )

هالحظح

: 
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 ا هي طرًقة االستخدام امصحٌحة مهذه األداة؟و
  

ثداًٟح ٟضت الذ٠ةر إثرة شةاُح ُٟٜن ًؽرٚة أضنر ٖٔ ًؽر اٌّ٘ةة  ألنَّ ٚذه اإلثر 

 ٔكّرعح ُّْصر ثشُِ َج٠ر ثصجت وصٜد ٚذه األشٜاك.

ٟضت أن دصذخدم ٚذه األداة ثؽرٌٟح ٔدروشح ظذٝ دؤدي وؿ٠ىذٛة ثةّشُِ األٔسِ  

ّٞ اٌّ٘ةة وٌػ ظذٝألظد اّضدران  وجاِوَرًة ووالِوَسةً ظ٠ر ٟذٓ  إدلةّٛة عٕٖ اٌّ٘ةة  َُْس   ُز

وال ٗدلْٛة وٞ ٔرَز اٌّ٘ةة ظذٝ ال دصةٚٓ ثدوف اّ٘ص٠ش اّْجٞ ثةدضةه اّذروة  ٕٔة ٟك٘ٞ 

 ّْٕكةّضح اّْج٠ح. ؿٜٛر ٔغةقىةت ش٠بح

ثكد إدلةّٛة إّٝ اٌّ٘ةة اّضذرٟح دىذِ رثف دورة ودصعت و٠كْي ثٛة اّ٘ص٠ش اّْجٞ 

 ثىغِ األشٜاك قْٝ شؽعٛة.

 

 
  

وٞ ظةل قٌْخ ًؽ٘ح ثدالِ اٌّ٘ةة ثإُٔةٗ٘ة أٟغةً أن ٗصذى٠د ٖٔ ٚذه اإلثر  (5

 وٗصعجٛة ثٛة.

ًؽر اٌّ٘ةة  وثةّذةّٞ أدادٞ ق٘د الذ٠ةري ّألداة ٟضت أن ُٟٜن أضنر ٖٔ  (2

دُٜن ٔالٔصح ألظد اّضدران   أٔة اشذخدام أداة أَجر ش٠ؤدي ّذدوف اّ٘صش 

 ثةدضةه اّذروة إّٝ اّخةرج أو ًد دُ٘صر األداة.

 

 

واٙن، ةػد أن اشخخدٌِا اإلةرة اىٍيصاء فٖ حطدٗد ظٔل اىلِاة وفٖ ٌػرفث شهو 

ةٔاشعث االةر اىشائهث، ال ةد ٌَ وضشً اىلِاة، وةػد أن اشخأضيِا اىِص٘ز اىيتٖ 

َِّ٘ ونو  ّٔت أو اىِخر أو اىػاج اىٍخي حِظ٘ف اىلِاة ٌَ خالل إزاىث اىػاج اىٍخٍ

 اىفضالت داخو اىلِاة، ض٘د ٗخً ذىم ةاشخخدام أداحَ٘ :

 } (file( واىٍترد )reamerاىٍٔشػث ) {

 

 

 

 

 هالحظح:
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 ٌٖريرٖ ٌلػػٓا اىػرط.  

  درجث.  60فٖ اىٍلػع اىػرطٖ: ىٓا ذالث رؤوس زاوٗث نو ٌِٓا 

  :حٍ٘ز حجارًٗا ٌَ خالل 

i. . ٖرسٍث ٌريد؛ ُستًث ىشهيٓا اىػرط  

ii. (خرفR ؛ ُستًث السٍٓا)Reamers.  

iii. ( خرفK( ِّػث  (.Kerr(؛ ُستًث ىيشرنث اىٍص

  ٌيً(.  1يزُث فٖ خ 0.5-1أكو ٌَ اىٍتارد )ٗخراوح ةَ٘ غدد اىديزُات ف٘ٓا 

 .فّػاىث فٖ كػع اىػاج ىهَ ةدرجث أكو ٌَ فػاى٘ث اىٍتارد 

 .وظ٘فخٓا: حٔس٘ع اىلِاة وحِػً٘ اىجدران اىلِ٘ٔٗث 

 .ٗجري اىلػع ةٔاسػث خٔافٓا اىلاغػث اىدادة 

 

 

 

 

 

 ٖىخِظ٘ف أنرر وفػاى٘ث أنتر وىزٗادة اىلدرة غيٕ اىلػع.؛ ٌرةع ٌلػػٓا اىػرط 

  درجث. 90فٖ اىٍلػع اىػرطٖ: ىٓا أرةػث رؤوس زاوٗث نو ٌِٓا 

 :حٍ٘ز حجارًٗا ٌَ خالل 

i. .ٖرسٍث ٌرةع غيٕ غالف اىػيتث؛ ُستًث ىشهيٓا اىػرط 

ii. ( خرفF ؛ ُستًث السٍٓا)Files.  

iii. ( خرفK.؛ ُستًث ىيشرنث اىٍصِّػث)  

 ٌ٘يً(. 1خيزُث فٖ   1.5-2.5َ غدد اىديزُات ف٘ٓا أنتر ٌَ اىٍّٔسػات )ٗخراوح ة 

  .فػاى٘خٓا فٖ كػع اىػاج أنتر ٌَ اىٍٔسػات 

 

 

 

 (Reamersاىٍٔشػات )

 (Filesاىٍتارد )

http://www.facebook.com


 
 

 
 

 
 
 

 أ.د. كيودة ليوس|أدوات المعالجة اللبّية 

 
 /Groups/RBCs.Dent.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شهو آخر ٌَ اىٍتارد اىٍسخخدٌث فٖ اىٍػاىجث اىيت٘ث 

  ٌخصيث ٌع ةػظٓا اىتػض ٗخأىف اىجزء اىػاٌو فٖ حصٍٍّ٘ ٌَ ٌريرات

كاغدة( : خ٘د ٗهٔن رأس اىٍريد اىراُٖ ٗخصو ٌع  -ةػرٗلث )رأس 

 كاغدة اىٍريد األول وْهذا...

  ٗػػٖ ْذا اىخصًٍ٘ ؛ةستب فػاى٘ث ةرده اىهت٘رة ؛ حِظ٘فًا ج٘دًا ىيلِاة

 وجدران ُاغٍث ٌيساء. 

  ٗسخخدم فٖ ُٓاٗث ٌرخيث حدظ٘ر األكِ٘ث )اىترد اىٍد٘ػٖ(، وال

دم فٖ ةداٗخٓا ةستب وجٔد ُلػث طػف ْاٌث فّ٘ وْٖ ٗسخخ

ُّ خادة... ةاىخاىٖ  –غرٗلث االحصال )رأس  ًِ أنَّ خٔاف كاغدة ( وةده

فإن اخخٍال خدوث االُهسار فّ٘ إذا ٌا اسخخدم فٖ ةداٗث اىخدظ٘ر 

)غِدٌا حهٔن اىلِاة ط٘لث( ْٔ اخخٍال نت٘ر جدًا وْذا ٗػِٖ فشو 

 اىٍػاىجث اىيت٘ث.

  َّحِػً٘ اىجدران ةػد اُخٓاء  غاٗث األساس٘ث ٌَ اسخخداٌّاىأي أن ْٖ

 اىخدظ٘ر ةاسخخدام ةاكٖ أدوات اىٍػاىجث اىيت٘ث.

 Hedstrom(H-Files) اىٍتارد 

  أول شصنث عٍيج فٖ ٌجال صِع

, kerrأدوات اىٍعاىجث اىيت٘ث ْٖ شصنث 

( عيٕ kىشىم ُالخؼ حجارًٗا وجٔد خصف )

عيتث اىٍتارد واىٍٔظعات اىخٖ حدٍو 

 حصًٍ٘ ْشه اىشصنث..

 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ُٗصجٕ كتَو اىتسء ةسراظث ْشه اىفلصة اىخأّنس ٌَ حشغ٘و 

 اىٍّذ *_*, خ٘د حدخٔي عيٕ ةعض اىدعاةات اىصٗاطّ٘ث

 

  األدوات دون أي ٓ ِّٕ وٞ ثداٟح اشذخدام أدوات إّكةّضح اّْج٠ح... َةن َِ ٔط٘ف ٟط

ٔخذْىح ثةّؽٜل   6 1ٔكة٠ٟر ٔشذرَح أو ٜٔظدة  ظ٠ر َةٜٗا ٟط٘كٜن أدوات ٖٔ 

و اّسخةٗح واّشُِ )َِ ٔ٘ذضةت ٔط٘ف دخذْه قٖ ا١لر( ّذٍّ َةٗخ ٗذةاش إّكةّضةت 

 ٔكة٠ٟر ضع٠عح ّ٘ضةح إّكةّضح أو وشْٛة.ٔخذْىح وّٓ ٟصذؽ٠كٜا ظ٠٘ٛة وعف 

  ّٓزٓ صةء اّكةAngle  َِ ووعف ٔكة٠ٟر ٜٔظدة ألدوات إّكةّضح اّْج٠ح ّذذجف

  اّشرَةت ٚذه إّكة٠ٟر وٟذٓ دٜظ٠د األدوات ث٠ٖ أؼجةء األش٘ةن.
 

  ٌهُٔات األداة:

 كتضث األداة )اىٍئُث(. .1

 اُختّ

 وٚٞ اٌّ٘ؽح األع٠ي D0وٜٚ إّٕذد ث٠ٖ ٌٗؽح ددقٝ . اىشزء اىػاٌو ٌَ األداة: 2

 ْٔٓ. 16وٚٞ اٌّ٘ؽح األقرض وٞ األداة  وؼّٜٙ زةثخ= D16وٞ األداة وٌٗؽح ألرى ددقٝ  

http://www.facebook.com
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وٜٚ صزء أْٔس ٟطِ ث٠ٖ ًجغح األداة واّضزء اّكةِٔ  اىصاغد: .3

و٠ٛة  واّذي ثةلذالف ؼّٜٙ ٟخذْه ؼٜل األداة )أي أن ؼٜل 

خ  أٔة االلذالف وٞ أؼٜال األدوات اّضزء اّكةِٔ ٖٔ األداة زةث

وصججٙ ٜٚ االلذالف وٞ ؼٜل اّضزء األْٔس إّٕذد ث٠ٖ 

 ٖٔ األداة أي شةقد األداة (. D16اٌّجغح إّْٜٗح واٌّ٘ؽح 

 :Angle ٌػاٗ٘ر

دصذخدم األدوات اٌّط٠رة وٞ ٔكةّضح األش٘ةن اّخْى٠ح )األرظةء..( أٔة األدوات 

وٞ ٔكةّضح األش٘ةن األٔة٠ٔح )األ٠ٗةب لطٜضةً..(   قْٕةً اّؽْٜٟح  وٛٞ دصذخدم 

 ( ْٔٓ .33)ظدٟسةً  - 21-25-31ةت ٔذٜورة ثةألؼٜال اّذة٠ّح :  أن إّجةرد  وإّٜشك

 

  دٕسِ اٌّ٘ؽحD0 .)ٗٛةٟح اّضزء اّكةِٔ ٖٔ األداة )رأس األداة  إّ٘ؽٌح األع٠ي 

  وٞ ظ٠ٖ دٕسِ اٌّ٘ؽحD16  ثداٟح ٚذا اّضزء اّكةِٔ وٚذه اٌّ٘ؽح دُٜن اٌّرٟجح

 ٖٔ ًجغح األداة وٚٞ أقرض ٔ٘ؽٌح قةْٔح وٞ األداة.

 

 أركام وأىٔان األدوات اىٍصخخدٌث:                         

   ودذٜزع عٕٖ ٔضٕٜقةت: 140إّٝ  6دٕذد ٖٔ 

 .40-35-30-25-20-15ودشِٕ :  40إّٝ  15ٖٔ  المجموعة األولى من األدوات: (1

-70-60-55-50-45ودشِٕ :   80إّٝ  45ٖٔ  المجموعة الثاهية من األدوات: (2

 .75أو  65  ظ٠ر ال ٟٜصد و٠ٛة  80

-130-120-110-100-90ودشِٕ :  140إّٝ  90ٖٔ  المجموعة الثالثة من األدوات: (3

140. 

 أرًةٔٛة وأّٜاٗٛة: ٠ٌح  م٠ر ٔط٘ىح دصذخدم ّأل٠ً٘ح اّغثةإلعةوح إّٝ أدوات ضن٠رة  (4

 10ث٘ىصضٞ –8يرٔةد – 6زٚري

 

 

 أوال:

 ذاُ٘ا:

 ذاىرا:

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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  ، وأىٔآُا:40إىٕ  15اىٍجٍٔعث اىٍصتخدٌث فٖ اىعٍو اىٍختري ْٖ ٌَ 

 أشٔد. 40 -أخظر  35 –أزرق  30 –أحٍر  25 –أصفر  20 –أة٘ض  15

اىٍجٍٔعث اىتٖ تي٘ٓا ٌرّتتث ةِفس أىٔان اىٍجٍٔعث اىصاةلث فٍثاًل ركً 

  ىُّٔ أزرق وْهذا... 60

 

 

  

 

 

ُِٗعب ركً األداة )اىٍهخٔب عيٕ كتظث األداة ( إىٕ كػص ْشه األداة           

 , وىهَ ٌاذا ٗعِٖ ْشا؟ Doعِس اىِلػث 

ذات اىّئن األة٘ض ٌراًل ٌَ أَٗ جاء ركٍٓا؟  15أي أن األداة ركً 

 وُعتًث ىٍاذا؟

 

 

ظ٠ُر ُٟٜن اٌّؽر ٟصةوي  D0ٗصجًح ٌّؽر اّرأس اّكةِٔ و٠ٛة أي ق٘د اٌّ٘ؽح      

0.15mm. 

ّْٜن األزرق وٞ إّضٕٜقح اّسة٠ٗح ُٟٜن رًٕٛة         ألن ًؽر  60ٔسةل آلر  األداة ذات اّ

 0.60mmٟصةوي  D0ٚذه األداة ق٘د اٌّ٘ؽح 

 
ُٟٜن ثٌٕدار  10 – 8 – 6ؤ٘ٙ وإنَّ اّىةرق ث٠ٖ ًؽر رؤوس األدوات رًٓ 

0.02mm   أي َِ رأس أداة ٟزٟد قٖ اّذٞ ًجْٛة ب(0.02mm .) 

)ّذٍّ وٞ  0.05mmُٟٜن ثٌٕدار  60إّٝ   10ث٠ٕ٘ة وٞ األدوات ٖٔ رًٓ 

 األرًةم ٚذه األدوات دزداد لٕصح لٕصح قْٝ اّذٜاّٞ...(

 0.1mmُٟٜن ثٌٕدار  140وإّٝ  60وث٠ٌح األدوات اثذداًء ٖٔ 

 ذركس

 راةػا:

 :اىجٔاب

 هالحظح:
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 D16إّٝ اٌّ٘ؽح  D0ٟزداد ًؽر اّضزء اّكةِٔ وٞ األداة ٖٔ اٌّ٘ؽح  

وٚذه  taperْٔٓ ؼّٜٞ وٟصٕٝ ٚذا اّرًٓ  1ْٔٓ ُِّ  0.02ثٕكدل 

 ا٠ّدوٟح. ثذح وٞ َِ أدوات إّكةّضح اّْج٠حاّزٟةدة زة
 

  :أو )اىلٍػ٘ث( Taperإذًا ٍٗهَ حػرٗف اىـ 

ةأُّ اىضٗادة فٖ كػص األداة, نو واخس ٌيً ؤْ ذاةج خعب ٌعاٗ٘ص آُجو أو فٖ 

 0.02mmاألدوات اى٘سوٗث فلع ؤْ ٗعاوي 

 .D16إىٕ  D0اذًا اىلٍع٘ث ْٖ اىضٗادة فٖ كػص األداة ٌَ 

 ظرٗلث ضصاب كعر األداة )رٗاض٘ات أخ٘رًا *_*(

 :وفق اىلأُن اىخاىٖ D16ٗخً ضصاب كعر األداة غِد اىِلعث 

                 

 

   ُٟٜن  15ٖٔ رًٓ األداة  وٕساًل أي أداة رًٕٛة  0.01ٚٞ ٗٛةٟح اّرأس اّكةِٔ ودجْل

 .D0ق٘د  0.15ًؽرٚة 

 .ِٔثداٟح اّرأس اّكة 

   اّؽٜل وثةّذةّٞ ق٘د  1ُِّ  0.02زةثخ  ظ٠ر أّن ًؽر األداة ٟزداد ثٕكدل ٖٔ ْٓٔ

ْٔٓ   وٜٚ ٟذن٠ر  0.32وٟصةوي  16عرب  0.02ُٟٜن ٔكدل اّزٟةدة ٟصةوي  D16اٌّ٘ؽح 

 ٔساًل. D8ٟخذْه قٖ اّسةثخ ق٘د  D16إّؽْٜثح أي أّن اّسةثخ ق٘د   Dثذن٠ر ٌٗؽح اّو

 ∅ .ًؽر األداة 

ٍّح:  أهثلح ذىضٍح

 ٌراًل ُلٔل: k-file 25غِد حٔص٘ف أداة  .1

 ٔجرد ٠٠َرkerr    ًؽره ق٘د اٌّ٘ؽحD0  ٜٚ )ٟزداد ٚذا اٌّؽر  0.25)ق٘د رأس األداة ْٓٔ

 ْٔٓ ؼّٜٞ.  1ْٔٓ ُِّ  0.02ثٕكدل 

  إذًا ًؽر ٚذا إّجرد ق٘د اٌّ٘ؽحD16  ٜٚ ٙ( ٜٚ: 16)قْٕةً أن ؼٜل اّضزء اّكةِٔ و٠ْٓٔ  

0.25 + (0.02 * 16) = 0.25 + 0.32 = 0.57mm 

 حٍس إىَّ:

 خاٌصا

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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لة عن األدوات القياسية: من 
َّ

 األدوات المعد

K.flex . 

flex.R.file    .رأس األداة غير عامل 

 

ظح
الح

ه
 

  أي أن ًؽر ٚذا إّجرد ق٘د اٌّ٘ؽحD16  :ٜٚ 

Ø D16(k-file25) = 0.57 mm 

 ٌاذا ُفػو؟ D8غِد ال  44ٌرال آخر: اذا أردُا خساب اىلٍػ٘ث ىألداة ركً  .2

  ُٟٜن اٌّؽر ق٘د اٌّ٘ؽحD0  ٜٚ0.4  ْٓٔ 

  وثةقذجةر ٗرٟد الTaper  ق٘د اّو D8  ودُٜن اّك٠ْٕح اّعصةث٠ح  8ب  0.02و٘غرب  

 َةّذةّٞ:

0.4 + ( 0.02 * 8 ) = 0.4 + 0.16 = 0.56mm 

D8(k-file40) = 0.56 mm 

 ذدزٌة هٌزلً

 ( َِ ٖٔ إّجةرد اّذة٠ّح:Taperأوصد ًٕك٠ح ) 

 .D6ق٘د اّو 15إّجرد رًٓ   (5

 .D7إّجرد ذو اّْٜن األضىر ٖٔ إّضٕٜقح )اّكْجح( اّسة٠ٗح ق٘د اّو  (2

 

 

  

 

 

 

 

 

gates gliddenG.G 

 .أدوات ٗطه آ٠ّح دصذخدم قْٝ ا٠ُّٕرودٜر  
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  اّضزء اّكةِٔ ٔ٘ٛة ٜٚ ظٜاوٛة و٠ّس اّذروة أي دلّٜٛة إّٝ اٌّ٘ةة ٜٚ دلٜل

 0شْجٞ ولروج  ووؿ٠ىذٛة دٕش٠ػ صدران األ٠ً٘ح. 

   ِّٕٔةذا ؟؟ّٛة شُِ ّٛت اّشٕكح ورأشٛة ق٘د اّذروة م٠ر قة  

ُّٞ ال دصجت اٗسٌةثةً وٞ صدران اّضذر إذا ٔة دلْخ وٞ 

 ادضةه لةؼئ.

o ت وٛٞ شْٛح اإلزاّح.ّٛة شةقد ؼِٜٟ وإذا َصر 

o   اّسْر اّذةصٞ وإّذٜشػودصذخدم ّذعغ٠ر 

 ٖٔ اٌّ٘ةة.

o  ٠ًةشةت ٟذٓ اّذىرٟي ث٠٘ٛة  6دذٜاور دضةرًٟة ثو

ٖٔ لالل اّذعزٟزات إّٜصٜدة ق٠ْٛة )أضنر 

٠ًةس ٟعىر ق٠ْٙ دعزٟز واظد وأَجرٚة ٟعىر 

 دعزٟزات(. 6ق٠ْٙ 

o  ٠ًةس أدواتG.G ًٓ٠ً50ةشٛة  1: األداة ر 

)ٗصجًح ّألدوات ا٠ّدوٟح ( واّىةرق ث٠ٖ َِ أداة 

  ظ٠ُر:20ٟصةوي 

 ..... ٠ً70ةشٛة  2  األداة رًٓ ٠ً50ةشٛة  1األداة رًٓ 

 وُٚذا.٠ً150ةشٛة  و 6األداة رًٓ 

peeso reamer

 ( ِدشةثٙ قِٕ ش٘ةثG.G ٞٗوُّٖ رأشٛة اشؽٜا )

 وّٛة شىرات قْٝ شؽٜظٛة اّضةٗج٠ح

 )رأشٛة م٠ر قةِٔ(.

  دصةٚٓ وٞ دش٠ُِ ٔدلِ األ٠ً٘ح ولةضح دىرٟل

 اٌّ٘ةة ٖٔ أصِ اّذر٠ٔٓ ثٜدد صذري ودةج.

  قْٝ َِ  20ودزٟد  ٠ً70ةشةدٛة: دجدأ األوّٝ ث٠ٌةس

 . 170أداة وٕساًل: دُٜن ٠ًةس األداة اّصةدشح 

  :Reamingحركة امتوشٌع 
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  ثةدضةه قٌةرب اّصةقح )ٗعٜ ا٠ٕ٠ّٖ( األداةدوران ٚٞ ظرَح 

ودضرى ثةشذخدام إّٜشكح )أي ددوٟر 

  وٌػ(.

 :Filingحركة امبرد 

 ( وٚٞ ظرَح إدلةل وإلراج ّألداةpush and 

pull   ).ودضرى ثةشذخدام إّجرد  

 ( ٟصذخدم ٔفH-File ظرَح اّجرد وٌػ وال دصذخدم )

 ثةًٞ اّعرَةت.

 :turn and pullحركة امبرد وامتوشٌع وػاً 

  ظ٠ر ٟدلِ إّجرد زٓ ٟدار رثف دورة ثةدضةه

قٌةرب اّصةقح ٔف عنػ ٟدوي )اّذٜش٠ف( 

  وٚٞ ظرَح (اّجرد)زٓ ٟذٓ شعجٙ ثعرَح 

دٕزج ث٠ٖ اّعرَذ٠ٖ اّصةثٌذ٠ٖ ثٛدف 

  الذطةر اًّٜخ ودص٠ِٛ اّكِٕ.

  إّٜشكح  ُّٖ اشذخدأٛة ٔف إّجرد ٜٚ أَسر ُٟٕٖ اشذخدام ٚذه اّعرَح ٔف

 ش٠ٜقةً.

اس امصاغة   :Watch Windingحركة ًوَّ

   ٖظ٠ر ُددَلِ األداة زٓ ددار  رثف دورة ٗعٜ ا٠ٕ٠ّ

و رثف دورة ٗعٜ ا٠ّصةر ٔف دوف ّألداة ٗعٜ األٔةم 

  دالِ اٌّ٘ةة زٓ ُدصَعت.

  .دصذخدم وٞ ظةّح األ٠ً٘ح إّذُْصح أو اّغ٠ٌح 

 (:Balanced Forceاملوة امىوازًة ) حركة

  لطٜضةً ٔف إّجردFlex R.ًِدصذخدم ٔف أدوات ألرى وُّٖ ثىكة٠ّح أ   

 .رثف دورة ٠ٕ٠ّْٖ وزالزح أرثةع دورة ٠ّْصةر َّٓ  ٟذٓ إدلةل إّجرد ثغنػ لى٠ه ؤٖ ُز

  

1 & 

1 & 

1 2 
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 هالحظاخ

 

 

 

 

 

ٗخً اىطصٔل غيٕ اىٔـط اىؽظب ٌَ عالل اـخغػام ٌٔاد اىؾفو واإلرواء وأٍْٓا 

 % واىؼي ٍٗيم حأذ٘ؽ كاحو ىيشؽاذً٘ وضااًل ىيِفز.5.25ْ٘تٔنئرٗػ اىصٔدٗٔم ةخؽن٘ؾ 

 

 حؾى٘ق األدوات )حٔحؽه اىفعطٖ س٘ػ(. .1

 ان األكِ٘ث.إزاىث اىتلاٗا اىػاس٘ث اىٍلعٔغث ٌَ سػر .2

حِظ٘ؿ اىٍِظٌٔث اىلِ٘ٔٗث ةأنٍيٓا ةٍا ـ٘ٓا  .3

  اىٍِاظق اىخٖ ال حفخع٘ع األدوات اىٔصٔل إى٘ٓا.

 ـػاى٘ث ٌضادة ىيشؽاذً٘. .4

 ـػاى٘ث ضاىَّث ىيب. .5

 

 

  ٗخً ُلو ـائو اإلرواء إىٕ داعو اىلِاة ةاـخغػام )ـ٘ؽُؼ(، ض٘د ُحطِٕ إةؽة اىف٘ؽُؼ ةؾاوٗث

 ٌِخصؿ اىلِاة . ٌِاـتث وحػعو إىٕ

  ال أنرؽ وال أكو( وةلعؽ ٌِاـب ىيلِاة وةػػ   ىيريد اىٍخٔـط ـلطاإلدعال ٗهٔن(

  ٌيً .1اإلضفاس ةاُطشاره ُؽـػّ 

كبلللل دخلللول امىبلللرد فلللي املٌلللاة 

امىٌحٌٌللة )امتللي كررًللا أًهللا وٌحٌٌللة 

امصورة امشػاغٌة( البلد ولي  وي خالل

درجة وي  45جٌي رأس امىبرد بزاوًة 

امحنث امذروي،بامتامي ال ًٌكصر امىبرد 

 وال ًتغٌر شكل املٌاة.

خاته امىػامجة وي أدوات امىػامجة امنبٌة وا ًصىى 

امذي ًػطي امصلورة امىىٌلزة منطبٌل   (ringامنبٌة )

 األخصلللللللللائي فلللللللللي امىػامجلللللللللة امنبٌلللللللللة.

ًحوي هذا امخاته غنى وصطرة ملٌاس األطلوال )أي 

أطللوال األدوات( وكللد ًكللون ورفلللاً بللل  اشللفٌجة  

 مغرس األدوات بداخنها أجٌاء امىػامجة.
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 .ُلٔم ةاإلرواء ةَ٘ نو أداة 

 ٌجة ذجٌة ها ٌلً:

ال ُضع اإلةؽة غِػ ـْٔث اىلِاة ألن  ذىم ٗػِٖ عفارة ٌادة اإلرواء وعؽوسٓا  .1

 ىيؾؽض اىٍعئب. ٌتاشؽة دون إضػاذٓا

ال ُػعو اإلةؽة ضخٕ اىٔصٔل إىٕ اىؼروة ألن ذىم ٗفتب اُػـاغًا ىفائو اإلرواء  .2

 عارج اىؼروة وىٓؼا األٌؽ اعخالظات غػٗػة ؽ٘ؽ ٌؽؽٔةث.

غػم ضشؽ رأس إةؽة اىف٘ؽُؼ ـٖ ٌِعلث ض٘لث ضخٕ ىؤ ناُوج ـوٖ ٌِخصوؿ  .3

اة، ةوو ُؽسوع اىلِاة ألن ذىم ٗػ٘ق عوؽوج ـوائو اإلرواء ةػوػ ضوغمّ ضوٍَ اىلِو

  ٌيً وُلٔم ةػػْا ةضظ ـائو اإلرواء. 1اإلةؽة غِػْا 

 

   

 

 

 

 

 

 lateral condensation instruments 

 spreaders

vertical 

condensation instruments

pluggers
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أشارت اىسراظات اىدسٗرث إىٕ طصورة رٌٖ أداة اىٍعاىجث اىيت٘ث ةعس اظخزسآٌا فٖ 

 )وى٘ط عشصة أظِان(. ظتع إىٕ عشصة أكِ٘ث ىت٘ثحدظ٘ص 
 

 ومكي وا هي امػالوات امتي تدل غنى تػرض األداة مإلجهاد وفقداًها مفػامٌتها؟

  ٔالظـح اّذآَِ واّطدأ ق٠ْٛة. (5

ْخ زاوٟح. (2 َُّ   إذا دكرعخ ّْس٘ٞ ودش

  زٟةدة قدد اّعْزٗةت )اردطةضٛة واًذراثٛة ٖٔ ثكغٛة(. (3

 تترافق وع ًقطة مىاغة.ٌٗص قدد اّعْزٗةت )اٗىُةك اّعْزٗةت(  (4

األداة ثشُِ زااد ثكد إدلةّٛة وٞ ً٘ةة ٔ٘ع٠٘ح )ق٘دٚة إذا اٗع٘ةء  (5

َةٗخ األداة ذات ًؽر َج٠ر ٗصج٠ةً واالٗع٘ةء َج٠ر وةألداة ٟضت أال 

دصذكِٕ ٔرة ألرى ألن اظذٕةل اُٗصةرٚة َج٠ر  أٔة إذا َةٗخ األداة 

ذات ًؽر ضن٠ر ٗصج٠ةً واالٗع٘ةء ٠ّس ثُج٠ر ق٘دٚة ُٟٕٖ أن ٗعةول 

ٛة إّصذ٠ٌٕح واشذخدأٛة ٔرة ألرى  ُّٖ ال ثد إقةددٛة إّٝ ضٜرد

 ٖٔ ٔراًجذٛة ثةشذٕرار(.

 

finger

handle
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 أي اٗع٘ةء ضن٠ر ثةألداة. اٗع٘ةء ٗك٘ٞ ثُْٕح

ة  ّٔ ِ زاوٟح ثةألداة.االٗس٘ةءأ ُّ  : وٜٛ ٟدّل قْٝ دش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعض الصىز الرىضٍحٍح

 

 هالحظح:
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30-35-40

 

يم خوحٍح٘خاُ٘ٔم،  %45ُ٘هو و %55حخرنب خي٘عث اىِ٘هو ح٘خاُ٘ٔم ٌَ 

 ْذه اىخي٘عث ٌ٘زحَ٘ أشاشّ٘خَ٘ نٍا كيِا:

Shape Memory

 

 

 

 

 . Super Elasticity: 

 
 

 

درصح  90إذا دلْ٘ة ثةألداة إّٝ دالِ اٌّ٘ةة إّٝ أَسر ٖٔ 

ّٗٛة ددلِ وال دُ٘صر وق٘د شعجٛة دكٜد إّٝ شُْٛة  وإ

 األضْٞ.

 هثال:
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 .ِدذرَت األدوات ا٠ّدوٟح ٖٔ اّصذةْٗس شذ٠ 

  ة ا٠ّ١ح وذذرَت ٖٔ ٔكدن ّٔ   ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم.أ

 . ٓإّن أي دشٜه ٟؽرأ قْٝ أدوات اّصذةْٗس شذ٠ِ ُٟٜن داا 

 .قْٝ اّكُس وإّن أدوات ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم ُٟٜن دشٜٚٛة ٔؤًخ 

  وصدWalia  أّن إّجةرد إّطٜ٘قح ٖٔ  م1988ؤصةقدوه

ٔرات ٕٔة دذٕذف  3-2ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم دذٕذف ثٕروٗح دكةدل 

إّطٜ٘قح ٖٔ اّىٜالذ اّالضدئ )اّصذةْٗس  ثٙ إّجةرد

 شذ٠ِ(.

  .ودٕذٍْ ٌٔةؤح ُّْصر دىٜق َذٍّ إّجةرد إّطٜ٘قح ٖٔ اّىٜالذ اّالضدئ 

 .وٟكزى ذٍّ إّٝ ٔة دذٕذف ثٙ ل٠ْؽح ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم ٖٔ ًةث٠ّْح ّْصعت 

  ُِد٠ذة٠ٜٗم إذًا وةّصذةْٗس شذ٠ِ ٟعٜل شُِ اٌّ٘ةة ٠ّذ٠ُه ٔف شُِ األداة  ث٠ٕ٘ة ا٠ّ٘

 ٟضكِ األداة دذ٠ُه ٔف شُِ اٌّ٘ةة.

 Cross-Sectional Geometry اىٍلعع اىػرضٖ 

  ا اىٍتررد فٍلعػرّ ٌرةرع، وةاىخراىٖ إذا ٌّ حهيٍِا شاةلًا أّن اىٍٔشػث ذات ٌلعع ٌريرٖ أ

حشرتّ اإلةرر شرٔح حطضرر اىلِراة ضضرُا ةاشخخدام اىٍٔشػث فإّن رؤوشٓا اىرالث اىخٖ 

ىهررَ شررخخره ف٘ٓررا شررعٔضاً شرربذة، ىهررَ ٌترردأ اىخطضرر٘ر األشاشررٖ ىيلِرراة ْررٔ إغعرراء 

 سدران اىلِاة شهو أٌيس ٌطلٔل.

  وةاىخرراىٖ فاشررخخدام ْررذه األدوات اى٘دوٗررث شررٔح ٗػعررٖ اىلِرراة شررعص ٌشرشررر غِررد

  اىخطض٘ر وةاىخاىٖ ىَ حدخو ٌادة اىطشٔ ةشهو س٘د.
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 ٖحلرردٌٓا األدوات اٙى٘ررث غررَ األدوات اى٘دوٗررث ْررٖ شررعٔح ٌطدةررث أو  إذًا اىٍ٘ررزة اىخرر

رؤوس ٌطدةث حطضر اىلِاة وحػع٘ٓا شعص أٌيس ٌطرلٔل ىيشردران فررأً أن شرهو 

 ٌلعػٓا ٌريرٖ ىهَ زواٗاْا ى٘صج ضادة ةو ٌطدةث أو ٌشعٔةث.

  ىذىم غيِ٘ا أن ُطرص غيٕ أن حهٔن اىشردران ُاغٍرث ذات ٌيٍرس ٗشرتّ ٌيٍرس اىيرٔح

 .Glass smoothىزساسٖا

 

 

 : Taperاىلٍػ٘ث 

  ّٗث حزٗرد ةٍلردار وْرذا ٌرا  D16ضخرٕ  D0ٌيرً ٌرَ 1ىهرو  0.02نٍا كيِا إّن األدوات اى٘دو

ّ٘ث أو  .Taperاىر ُصٍّ٘ ةاىلٍػ

 :  واىفارق ةَ٘ األدوات اى٘دوٗث واٙى٘ث ْٔ أنَّ

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ٌيً  16ٌيً،ةػد  0.25، غِد اىذروة ٗهٔن  25األدوات اى٘دوٗث: كعر األداة -

 .(0.02x16+0.25=0.57)ألّن  0.57( ٗهٔن اىلعر D16)أي غِد 

ّ٘ات ٌخخيفث أ٘ر - ّ٘ث فٖٓ ٌطٍٍث ةلٍػ ىهَ األٌر ٌخخيف ةاىِصتث ىيٍتارد اٙى

ّ٘ث:  ك٘اش

ّ٘ث االشخخدام اىخاص ةٓا،  (0.08-0.06-0.04-0.02)  ٌيً وىهو كٍػ

 ٌيً فٖ اىشزء اىذي ٗطّضر اىذروة ٌَ األداة 0.04و 0.02ٌراًل 

 ٌيً فٖ اىشزء اىذي ٗطّضر اىخاج.0.08و 0.06ةٍِ٘ا 

األدوات 

 اى٘دوٗث

فّ٘ ذاةج  taperاىر 

 ٌيً. 1نو  0.02ؤْ 

ٌيً ،   2-3ٗخغ٘ر نو taperاىر 

، ذاُٖ 0.02ٌيً ٗزٗد  2ٌراًل أول 

 ،أٌا0.04ٌيً ٗزٗد  3

، 0.06اىٍِعلث األخ٘رة فخزٗد      

واىٓدح ٌَ ذىم زٗادة شرغث 

 اىػٍو.

 

األدوات 

 االى٘ث

 هثال:
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 خصائص املثازد اَلٍح ذاخ القوعٍح املرغريج

  حطض٘ر حاسٖ ٌالئً حٍاًٌا:

ا آٌِث نُٔٓا حػيً ٌلدار اىخطض٘ر اىخاسٖ اىذي ُرٗده ض٘د ُطخاج فلط  ُّٓ أي أ

ّٗث وى٘س حطض٘ر  ّ٘ث ٌطددة ٌَ اىخطض٘ر فٖ اىلِاة اىشذر   .(سائرات ُٓائٖ )ىهٍ

  امشكل امذروي امىلاوم امىتوكع:

  اىطفث اٌِٙث ىٓذا اىٍفٓٔم ْٔ االُعتاق

 فٖ ٌِعلث اىذروة ٌَ اىخطض٘ر.

  ّ٘اً ض٘د ٌع اىٍتارد ّ٘ث ُصت ّٗث اىالكٍػ اىخلي٘د

 ِْاه فرضث نت٘رة ىطدوث حشٔه ذروي.
 

 امىتغٌر في تحضٌر امىٌاطق امىختنفة وي املٌاة: Taperفوائد امل

o  ش٘بات اىر ٌَTaper  ّٗث: حطض٘ر اىٍِعلث اىخاس٘ث اىراةج فٖ األدوات اى٘دو

 رْا. واىٍخٔشعث ةشهو نت٘ر ىيخٍهَ ٌَ اىٔضٔل إىٕ اىٍِعلث اىذروٗث وحطض٘

o  ا ةٔاشعث اىر ٌّ ّ٘ث )أدوات  Taperأ اىٍخغ٘ر ىألدوات اٙى

( ٗزداد اىػرض ةاىخدرٗز ةشهو Pro-Taperسٓاز 

 Taper 0.02 ،0.04ٌخِاشب وٌخغ٘ر ض٘د ُصخخدم اىر 

ٌيً ىيخطض٘ر فٖ اىذروة فِخٍهَ ةذىم ٌَ اىطفاظ 

 .Schilderغي٘ٓا أضغر ٌا ٍٗهَ وُطلق شرط 

o  أٗضاً ُخٍهَ ٌَ خالل اىرTaper  اىٍخغ٘ر ىألدوات

ّ٘ث ٌَ حطض٘ر اىٍِعلث اىٍخٔشعث ةشهو  اٙى

ّٗث ةلي٘و.  ٌِاشب وأنتر ٌَ حطض٘ر اىٍِعلث اىذرو

o  ّ٘ث حٍهِِا ٌَ اىخطض٘ر ةشهو ونذىم ةاىٍِعلث اىخاس

   Taper 0.06- 0.08:أنتر ٌَ اىصاةق ضُ٘د ٗطتص ال 

ووضٔىٓا إىٕ  ٌيً، وْذا ٗؤٌَ دخٔل شٓو ىألدوات

ّٗث نٍا ٗؤٌَ اُدخال شائو اإلرواء  اىٍِعلث اىذرو
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وخروسّ ٌطٍاًل ةاىفضالت ٌَ فْٔث اىلِاة وىذىم 

ٌخغ٘ر  Taperضِػج ْذه األدوات ةط٘د ٗهٔن ىٓا 

 فٖ األداة اىٔاضدة.

o  نٍا ُصخف٘د أٗضاً ٌَ اىرTaper  ّ٘ر فٖ األكِ٘ث اىٍِطِ٘ث ض٘د أّن اىدخٔل اىٍخغ

ّ٘ث ٌطضرة ةشهو واشع )ٌع ةاألدوات ىٍِعلث ا الُطِاء ٌَ خالل ٌِعلث حاس

ّٗث أضغر ٌا ٍٗهَ( أشٓو فٍ٘ا ىٔ ناُج ْذه  اىطفاظ غيٕ اىٍِعلث اىذرو

ّ٘ث ذات حطض٘ر أضغري،  اىٍِعلث اىخاس

o  وْذا اىخطض٘ر اىٍالئً ىألكِ٘ث اىٍِطِ٘ث ٗؤٌِّ اىرTaper .ّ٘ث  اىٍخغ٘ر ىألدوات اٙى
 

 امىالئه بػد امتحضٌر:وػرفة  املٌاس املىػي 

ض٘د ٗٔسد أكٍاع نٔحاة٘رنا ذات كٍػ٘ث ٌِاشتث ألدوات 

ّ٘ث اىٍخغ٘رة ىٓا(. ّ٘ث )أي حِاشب اىلٍػ   اىخطض٘ر اٙى

  تػزًز فػامٌّة امتٌظٌف:

  ّ٘ث ّ٘ث ُططو غيٕ كِاة كٍػ ةاشخخدام اىٍتارد اىلٍػ

ةط٘د حصٍص ىٍطاى٘و اإلرواء ةاىٔضٔل إىٕ اىٍِاظق 

ّٗث. اىض٘لث واىٍػلدة  ٌَ اىلِاة وإىٕ اىٍِعلث اىذرو

 .نٍا حزٗد ٌَ شرغث حدفق شائو اإلرواء 

  تػزًز فػامٌّة امحشو:

ّٗثفاىشهو اىلٍػٖ ٗػزز اىطشٔ ذالذٖ األةػ  .اد ىألكِ٘ث اىشذر

 وبامتامي امىٌزات امتي كدوتها امىبارد ذات املىػٌة امىتغٌرة:

  األدوات.دٜو٠ر اًّٜخ ٖٔ لالل اّذ٠ٌِْ ٖٔ قدد 

 .ٔعةوـح أوغِ قْٝ اّ٘صش اّص٠٘ح 

 .شُِ ٔخروؼٞ ٔ٘ةشت 

 .ٔعةوـح قْٝ شُِ اّذروة 

 .دص٠ِٛ اّعشٜ ولذٓ اّذروة 
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 : Rake Angleزاوٗث ٌ٘و اىشفرات 

ْٖ اىزاوٗث اىخٖ حخهٔن ٌَ حلاغع ٌٍاس اىٔجّ اىلاغع ٌع  مWilde1992خسب 

  اىخع اىذي ٗرةع ةَ٘ خافث اىشفرة وٌدٔر األداة.

حهٔن ْذه اىزاوٗث ٌٔجتث فإّن فاغيّ٘ث اىلػع سخهٔن أنتر ٌٍا ىٔ ناُج غيّ٘  غِدٌا

اىزاوٗث ساىتث )غت٘ػّ٘ث( ألّن ْذه األخ٘رة حلٔم ةشدذ جدران اىلِاة اىجذرّٗث وحدخاج إىٕ 

 غاكث أنتر ىلػع اىػاج.

 

 

حػختؽ اىؾاوٗث ٌٔستث غِػٌا ٗهٔن اىغط اىؼي 

ٗؽةط ةَ٘ ضاـث اىشفؽة وٌطٔر األداة ٗلع 

أٌام اىٔسّ اىلاظع، ةٍِ٘ا حػختؽ ـاىتث أو 

اً.  ظت٘ػّ٘ث غِػٌا ٗلع عيفّ٘

 

 

 

 

 

 Helix Angleاىزاوٗث اىديزوُ٘ث  

  .اىؾاوٗث اىخٖ حصِػٓا اىطاـث اىلاظػث ىيشفؽات ٌع اىٍطٔر اىعٔىٖ ىألداة ْٖ 

  زاوٗخَ٘ ضيؾوُّ٘خَ٘  اذِخَ٘ أو ذالذث.ٌَ اىٍٍهَ أن ٗخٔاسػ ضٍَ األداة اىٔاضػة  

  َ٘ٗػغٕ اىفاصو ةَ٘ اىطيؾُخPitch.  

 :اهٍزاذه
o .حزٗد فػاى٘ث األداة 

o .حزٗد ٌَ كدرة األداة غيٕ اىخِظ٘ف اىلِٔي 

o .حليو ٌَ حرن٘ز اىجٓٔد غيٕ األداة 

o .نٍا حػػٖ ٌلاوٌث ىيهسر أنرر ىألداة 

 Chow 2005 ٌالخظث خسب 

 م:
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 Radial Landاىٍِػلث ُصف اىلػرٗث )اىشػاغ٘ث( 

  ٍٕداغً ْٖ ٌِعلث ٌفعطث حلع ٌتاشؽة عيؿ ضاـث اىشفؽة اىلاظػث وحف

 اىشفؽة اىلاظػث.

 .كػ حطخٔي األداة اىيتّ٘ث غيٕ واضػة أو أنرؽ ٌَ ْؼه اىٍِاظق ضفب حصٍٍ٘ٓا 

 .ة األداة وحٍؽنؾْا داعو اىلِاة اىشؼرّٗث ّٔ   ٗؾٗػ وسٔدْا ٌَ ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أش٘ع ارخالط فٖ اظخزسام األدوات وأنرص ٌا ٗزشٕ ٌِّ ْٔ اُهعار 

 األدوات دارو األكِ٘ث ألُٓا حدخاج ٌعاىجات ُٔع٘ث إلرصاجٓا.

ٌعخلو أو ٌجخٍعث فٖ ِْاك ٍُػان ٌَ األظتاب اىخٖ حؤذص ةشهو 

ّ٘ث:  اُهعار األدوات اىيت

 Torsional Fractureنصٔر اىفخو 

o  االظذُةك ث٠ٖ األداة واّضدار اٌّٜ٘ي ًد ٟعذةج إّٝ قزم أقْٝ ٖٔ ظد إّروٗح

  .Torsional Failureثىشِ اّىذِ أو صٜٛد اّشد ّْخ٠ْؽح وٟدقٝ ذٍّ 

اّذٞ دٜاصٛ٘ة وال  ٟضت الذ٠ةر اّ٘ـةم ا١ّٞ إّ٘ةشت ّْعةّح

 ُٟٕٖ الذ٠ةر ٗـةم آّٞ ٔك٠ٖ ُِّ اّعةالت.
 هالحظح:
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o  ٖٔ ُٟضجر اّضزء اّذروي ٟعدث اّٜ٘ع األول ٖٔ اُّصٜر ق٘دٔة 

األداة ذات اّرأس اُّج٠ر؛ وٚٞ وٞ ؼٜر اّدوران ؛قْٝ اّدلٜل 

 Taper Lockعٕٖ ً٘ةة صذرٟح ع٠ٌح ٔعدزح ٔة ٟدقٝ ثةّو 

Effect  وق٘دٚة ٟزداد االظذُةك ق٘د ٚذه اٌّ٘ؽح وذعذةج األداة

 إّٝ قزم وذِ قةّٞ َٞ ددور.

o  ذروة األداة إّٝ قزم وذِ ٔىرط ٟزٟد قٖ ظد وثذٍّ دخغف

إّروٗح ّْخ٠ْؽح ٕٔة ٟؤدي إّٝ اُٗصةر األداة وٞ اّضزء األضنر 

 ٖٔ ذروة األداة.

 

 

 

 أالّ ٗدلِ األداة وٞ ٔ٘ؽٌح ع٠ٌح صدًا. .5

                        قدم إدلةل األداة ًجِ إصراء شجر ٌّْ٘ةة ؤكروح .2

 ًؽرٚة إّ٘ةشت. 

 

 

 :Flexural Fractureنصٔر االُرِاء 

o  ٞأن ٟؤدي اّدوران إّذُرر ّْضزء اّكةِٔ ٖٔ األداة إّٝ دكدِٟ و ُٖٕٟ

ثذكت االٗس٘ةء أو اَّّْٞ ث٠٘ح اّخ٠ْؽح وثةّذةّٞ َصر األداة وٟدقٝ ذٍّ 

Flexural Fatigue.  

o  وةّدوران إّصذٕر ّْٕجةرد دالِ األ٠ً٘ح إّ٘ع٠٘ح

ٟصذٜصت ٖٔ األداة أن د٘س٘ٞ لالل َِ دورة ٕٔة 

 Compressionٟؤدي إّٝ ظٌْح ٖٔ االٗغنةط 

واّذي ُٟٕٖ أن ٟصّجت دكت  Elongationواّذٕدد 

 إّكدن.

 

 

 كٌف ًتفادى حدوث كسور امفتل؟
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 4-6ٟضووت قوودم اشووذخدام األداة ثشووُِ ٔصووذٕر ألَسوور ٔووٖ 

 أل٠ً٘ح ولةضح إذا َةٗخ اٌّٜ٘ات ٔ٘ع٠٘ح.

 

 

 

جح قْٝ ًجغح وثصرقح  َّ دورة ٗدلْٛة  300ٗأدٞ ثأداة ٖٔ ا٠ُِّ٘ د٠ذة٠ٜٗم ٔر

إّٝ ً٘ةة ٔ٘ع٠٘ح وإّن أول ٔ٘ؽٌح شٜف ددلِ و٠ٛة األداة ٚٞ إّ٘ؽٌح وٞ 

 إّ٘ؽٌح إّصذ٠ٌٕح( زٓ دذةثف األداة اّدوران ّذطِ إّٝاّذةصٞ )وٚٞ  اّسْر

 ٔ٘ؽٌح االٗع٘ةء وٚذا ش٠ؤدي إّٝ اٗغنةط اّشىرات ألٗٛة شذصةٟر االٗع٘ةء

 زٓ شذطِ ثكدٚة ؤف اشذٕرار اّدوران إّٝ ٔ٘ؽٌح ٔة ثكد االٗع٘ةء ق٘دٚة

شذ٘ىذط اّشىرات  وإن ٚذا االٗغنةط زٓ االٗىذةح إّذذةّٞ ّْشىرات ش٠ؤدي 

 َصٜر ثصجت االٗس٘ةء. إّٝ

 

 

 

 تاخرصاز:

 

 

 

 

 

 

  حطدث فٖ ذالث ضاالت:

عِسٌا ٗدخم ظػح نت٘ص ٌَ األداة (1

 Taperةشهو زائس ٌع جسران اىلِاة 

Lock. 

عِسٌا ٗهٔن رأس األداة أنتص ٌَ ٌلػع (2

 اىلِاة.

عِسٌا ٗػتق اىٍٍارس طغع نت٘ص عيٕ (3

 .اىلتظث ٌع اىسوران اىٍعخٍص

 

 حطدث ةصتب:     

عِسٌا ٗهٔن اىشهو اىخشصٗدٖ ىيلِاة (1

 ٌعلس وىسٗٓا اُدِاءات نت٘صة.

كػص االُدِاء )صغ٘ص ةاىِعتث ىلػص (2

  األداة(.

 زاوٗث االُدِاء.(3

 خجً األداة.(4

 اىسوران )نت٘صة(.ظصعث (5

 

سٓٔد االُطِاء 

Bending Stress: 

 ؟الًثٌاءكٌف ًتفادى حدوث كسور ا

 هثال:

سٓٔد اىشد 

Torsional Stress: 
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 امىفهوم امحدًث متحضٌر األكٌٌة امجذرًة

 Schilder

Cleaning and Shaping

  

  

 

 
 

 :Cleaningالتنظيف 

  ثٌةٟة اّ٘صش اّْج٠ح إّذٕٜدح

ّٟح.واّجٌةٟة   اّكغٜ

 اّضراز٠ٓ ؤ٘ذضةدٛة. 

  اّجٌةٟة اّكةص٠ّح اّ٘ةصٕح قٖ دعغ٠ر

 األ٠ً٘ح.

 .اّؽكةم 

 اّعط٠َّةت. 

 اّذُُّصةت.  

  .اُّٜالص٠ٖ اُّس٠ه 

 ثٌةٟة اّعشٜات اّصةثٌح. 

 :Shaping التشكيل

o 

شُِ األ٠ً٘ح ثشُِ قةم 

٠ِٕٟ إّٝ أن ُٟٜن ٔخروؼٞ 

رمٓ أّن ثكغٛة ُٕٖٔ أن 

ُٟٜن ث٠غٜي أو ٔذؽةول 

  صةٗج٠ةً.
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o 

 

اىخٍصث فٖ  Schilderٗخً ذىم غتر حطل٘ق شروط  

 اىخشه٘و اىلِ٘ٔي وْٖ:

ّٗثدش٠ُِ  وٞ اّذعغ٠ر  كِاة كٍػّ٘ث وٌصخدكث وٌخٍاد

 ا٠ٌّٜ٘ي.

ّٗاً  ٗشب أن حهٔن ّٗث ٌخضِّ٘لث ذرو وأع٠ي  اىلِاة اىشذر

ّٟح ثع٠ر دُٜن أع٠ي ٔ٘ؽٌح  ٔة ُٟٕٖ ق٘د اّسٌجح اّذرو

 ٚٞ اّذروة وأوشف ٔ٘ؽٌح ٚٞ اّىٜٚح.

وذٍّ ّْعىةظ قْٝ  سػو اىخطض٘ر ضٍَ ٌراضو أو ٌصخٔٗات ٌخػددة،

ٔساًل ذات شُِ ٔ٘ع٘ٞ ودلْ٘ة اّشُِ األضْٞ ٌّْ٘ةة  وإذا َةٗخ اٌّ٘ةة 

ثةألدوات ٔجةشرًة ثةدضةه اّذروة وثشُِ ٔصذٕر شٜف دُٜن ٗذ٠ضح اّذعغ٠ر 

ً٘ةة ٔصذ٠ٌٕح دون ٔراقةة االٗع٘ةء  وُّٖ ٚدو٘ة ٜٚ اّعىةظ قْٝ شُِ 

جةل إّةدة اٌّ٘ةة األشةشٞ ٔف دٜش٠كٛة وإقؽةاٛة قرعةً َةو٠ةً الشذٌ

.اّعةش٠ح

 

ّٗث واىٍطافظث غيٕ ٌهآُا:  غدم ُلو اىرلتث اىذرو

ّٗٙ ظذٝ ثكد دٜش٠ف اٌّ٘ةة ال ٟضت ٌِٗ ُٔةن اّذروة  ظ٠ُر أّن ثكظ اّذ٠ٌ٘ةت  أي إ

ّٟح ُدن٠ر ُٔةن  اّذروة وذٍّ ألّن األداة ٔصذ٠ٌٕح وثةّذةّٞ ٚذا لؽأ وٞ ولةضح اّذ٠ٌْد

ّٗ٘ة وٞ ٚذه اّعةّح ّٖ ٗصذؽ٠ف ظش٠ٛة ولذٕٛة ثشُِ ص٠د و٠ٕة ثكد ُّٞ  اّذعغ٠ر أل

 .ٕٗ٘ف دصرب اّصٜااِ

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ّٗث كدر اإلٌهان وأصغر ٌا ٍٗهَضشً اىرلتٌهان واىطفاظ غيٕ   :ث اىذرو

 أي اّعىةظ ق٠ْٛة ٔطٜٗح َٕة وٞ وعكٛة األشةشٞ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Schilderاملواغد امىتَّبػة متحلٌق شروط 

ىألداة ةاحشاه اىذروة حطل٘ق دخٔل ٌصخلً٘  .1

وذىم ىخطض٘ر  ،Access Cavityغِد حطض٘ر اىر 

ٌدخو ُظاٌٖ ىيلِاة اىيت٘ث دون ضرنات 

خاظبث ٌَ اىٍٍهَ أن حشػو انخشاح 

  اىلِاة أٌرًا ضػتاً.

  حطدٗد اىعٔل اىػاٌو ةشهو دك٘ق: .2

 .ثةّؽرااي اّشكةق٠ّح 

 .ثةّؽرٌٟح إّجةشرة  

  االُّذرو٠ّٗح.ثةّؽرااي 

 

 

 إذا ُسؤامٌا هل وي شروط شٌندر امىحافظة غنى حجه امذروة و وكاًها؟

لؽأ  ألن اّشرط ٜٚ اّعىةظ قْٝ ُٔةن اّذروة وظضٕٛة ًدر اإلُٔةن وأضنر ٔة 

.ُٖٕٟ

 

ّٗٙ ال ثّد ٖٔ  د٘ـ٠ىٛة ال  ّذٍّ َةن اّشرط اّصةثي ٜٚ اّعىةظ ق٠ْٛة ًدر اإلُٔةن أل

 ودش٠ُْٛة  وُّٖ ُّٞ ٗعةوؾ قْٝ ظضٕٛة ًدر اإلُٔةن دٌٜل اٌّةقدة:

ثكد اّعضٓ األشةشٞ ٖٔ  فقطُٟٕٖ د٘ـ٠ه اّذروة ودش٠ُْٛة ثسالزح ٠ًةشةت 

إّجةرد أو إّٜشكةت  وٚذا ٜٚ إٌّدار إّصٕٜح ثٙ وٌػ ّذ٘ـ٠ىٛة ودش٠ُْٛة وإذا 

ِّ اشذخدٔ٘ة أداة أَجر ٖٔ ا٠ٌّةشةت اّسالزح شٜف  ٟذن٠ر شُْٛة وثةّذةّٞ شٜف ٗخ

 ثٛذا اّشرط.

 

ًّة  في هذه  20هل بإوكاًٌا اإلبقاء غنى حجه امثقبة امذرو

 امحامة دون تٌظٌف وتشكٌل امىٌطقة؟
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 اىذروي، وإّن اىخدظ٘ر اىج٘د ٗٔجباىػٔل ٌَ أغيٕ ٌِػلث إىٕ ٌِػلث اىخظُّ٘ق                             

 ٌراجػث اىػٍو ةاىصٔر اىشػاغّ٘ث.
 

 ْٔ كعػث ٌصخلٍ٘ث حلع ةَ٘ ُلعخَ٘: اىعٔل اىػاٌو:

A.  :ٕاىِلعث األوى 

وٚٞ اّعد اٌّةؼف وٞ األش٘ةن األٔة٠ٔح و أقْٝ  Refernce pointأقْٝ ٔ٘ؽٌح ثةّصٖ 

ٌٗؽح ثأقْٝ ظدثح وٞ األش٘ةن اّخْى٠ح وٟضت أن دُٜن ظدثح ٔذ٠٘ح ؤدقٜٔح ث٘صش 

 قةص٠ح َٞ ال دُ٘صر ث٠ٖ َِ اشذخدام ّألداة 

B. :اىِلعث اىراُ٘ث 

اّذٞ ُٟٜن ًٜٔكٛة ًجِ اّذروة   Apica constractionٔ٘ؽٌح اّذغ٠ّي اّذروي  

 ْٔٓ. ٠1ح ب اّشكةق

ق٘د ألذ اّؽٜل اّكةِٔ ٖٔ أقْٝ ٔ٘ؽٌح  

ثةّصٖ إّٝ ٔ٘ؽٌح اّسٌجح اّشكةق٠ح شٜف ٟذٓ 

اّدلٜل ثةألدوات إّٝ ٚذه إّ٘ؽٌح و ثةّذةّٞ 

ش٠ذٓ إٟطةل إّةدة اّعةش٠ح أٟغةً إّٝ ٚذه 

إّ٘ؽٌح  األٔر اّذي ٟؤدي إّٝ آوةت ٔة ظٜل 

 ْٔٓ. 1اّذروة  ّذٍّ ٗجذكد 
 

 

 

 

 األدوات ةاىخرح٘بٗشب اشخخدام  .3

ّٟح أداة )أي قدم اشذخدام أداة واالٗذٌةل إّٝ األداة األَجر ٔجةشرًة(.    دون دضةوز أ

 اإلةر اىشائهث ٗشب أن ُحصخخدم ةطذر .4

ووٌػ ق٘دٔة دُٜن شكح اٌّ٘ةة َةو٠ح ّدلٜل اإلثرة  

  .وددوٟرٚة دون وصٜد أي دغ٠ي

 اىعٔل اىػاٌو:

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ق٘د اشذبطةل اّْت ثةإلثر اّشةاُح ٟضت اشذخدام إثرة أضنر ٖٔ 

 ًؽر اٌّ٘ةة ظذٝ ال ٗذصّجت ثأي اٗسٌةثةت و٠ٛة.

ّٗرررررررث ٗشرررررررب أن حّٔشرررررررع غيرررررررٕ األكرررررررو ةرررررررر  .5                              ك٘اشرررررررات 3اىٍِعلرررررررث اىذرو

ّووألدوات أَجوور ٔووٖ ا٠ٌّووةس األوّووٞ )األشةشووٞ( وإّووٝ أن دطووِ اّضوودران إّووٝ اّشووُِ 

ّٟح شذوذات أو ألؽةء ٔف االقذ٘وةء ثذ٘ـ٠ىٛوة واإلثٌوةء ق٠ْٛوة  إٌّكٞ إّؽْٜب دون أ

 ثعضٓ أضنر ٔة ُٟٕٖ.

ٔشةثٙ ّْغنػ قْٝ ًْٓ رضةص  أي  حعت٘ق ضغط كٔي غيٕ األدواتٗشب غدم  .6

 ق٘د اُّذةثح وق٘دٔة دُٜن ثٜعك٠ح م٠ر ضع٠عح ظذٝ ال ٗذصجت ثةٗع٘ةاٛة.

دؤًة ٔف َِ دلٜل أو لروج ٖٔ اٌّ٘ةة الَذشوةف أي شوذوذ أو    ٗشب فطص األدوات .7

   .دآَِ أو دن٠ر

ّذٍّ ٟضت اشذخدام  ،ةاحشاه اىذروةٗشب االُختاه إىٕ غدم دفع اىشراذً٘ واىفضالت  .8

 اإلرواء إللراج اّىغالت ٖٔ وٜٚح اٌّ٘ةة.

ّٗث .9 ظذوٝ ٗذض٘وت اّورض ّْ٘صوش ٗشب أن حتلٕ األدوات ٌططٔرة ضٍَ األكِ٘ث اىشذر

ّٟح  وّغٕةن ذٍّ  ٟضت أاّل دطِ أدواد٘ة إّٝ إّخروط اّطن٠ر واّكِٕ وٌػ ظٜل اّذرو

 غ٠ي اّذروي.وٞ إّخروط اُّج٠ر وقدم دضةوز األدوات ّْذ

 غِدٌا حِرِٖ األدوات ٗشب حتدٗيٓا ٌتاشرًة. .11

 اىخطض٘ر 

 ىّ ُٔعان: 

 ٜٗع ٟعغر ٖٔ اّذروة ثةدضةه اّذةج. .5

  ٜٗع ٟعغر ٖٔ اّذةج ثةدضةه اّذروة. .2

 

 اىخطض٘ر اىلٍػٖ )اىٍخروظٖ(

 Step-backإن ق٠ْٕح دعغ٠ر األ٠ً٘ح إٌّكٞ )إّخروؼٞ( و٠َى٠ح قْٕٛة ثٜشةؼح د٠ٌ٘ح 

دذؽْت اّضٛد واًّٜخ اُّج٠ر ظذٝ  GGاّذ٠ٌْدٟح وش٘ةثِ  Kاّرود٠٘٠ح ثةشذخدام ٔجةرد 

 أداة. 18لؽٜة و  47دصذؽ٠ف إدٌةن دٍْ اّك٠ْٕح  ظ٠ر أن اّك٠ْٕح دعذةج إّٝ 

 هالحظح:

http://www.facebook.com
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 (ْذا اىػام : )ىً ٗذنرStep-back اىخطض٘ر ةعرٗلث شخ٘ب ةاك

  ثكد د٘ـ٠ه اٌّ٘ةة و اشذبطةل اّْت ٟذٓ دعدٟد أول أداة دعدد ظضٓ اّذروة  وٚٞ األداة

 .mafاّذٞ ددلِ إّٝ َةِٔ اّؽٜل اّكةِٔ و دجدي ٌٔةؤح ق٘د شعجٛة ودصٕٝ 

ْٖ األداة اىخٖ حدخو إىٕ ناٌو اىػٔل اىػاٌو و حتدي ٌلاوٌث غِد  Mafإذًا: 

 اىسدب.

ر و ٌَ ذpull and pushً ، ُلٔم ةدرنات maf  ْٖ15وىِفرض أن   ٌع اإلرواء اىٍخهرِّ

ر  25وُدظر ةٓا خخٕ حصتح خرة اىدرنث وٌَ ذً  20ُِخلو ىألداة   و ْٖ أخر أداة ُدظِّ

 ةٓا ٌِػلث اىذروة، وةاىخاىٖ حً حدظ٘ر اىذروة ىخصتح جاْزة ىٔطع اىٍادة اىداش٘ث.
 

 ٌّو اّدلٜل 1صٓ إّذٜشػ ثإٌٗةص اّؽٜل اّكةِٔ ثكدٚة ٗ٘ذٌِ إّٝ دعغ٠ر ا ْٓٔ

ثةألدوات ظذٝ ٚذا اّؽٜل  ظ٠ر ٟذٓ دعغ٠ر اٌّصٓ إّذٜشػ ثإٌٗةص اّؽٜل اّكةِٔ 

ْٔٓ لٕصح أو شذح ٠ًةشةت ظصت ؼٜل اٌّ٘ةة ظذٝ ٗطِ إّٝ ٔ٘ؽٌح اّذٌةء اّسْر 1

 إّذٜشػ ٔف اّذةصٞ.

  ِثكدٚة ٗ٘ذٌِ إّٝ دعغ٠ر اٌّصٓ اّذةصٞ ثص٘ةثGG  "Glidden Gates " ّٛة شةقد(

ؼِٜٟ و شُْٛة ّٛت شٕكح و رأشٛة م٠ر قةِٔ( دصذكِٕ ّْضٜاٗت وّٛة شذح ٠ًةشةت  

  .4  3   2ةشةت ظ٠ر ٗألذ ا٠ٌّ

 ألُّ صؾ٘ؽ سػًا و ٍٗهَ أن ٗؤدي إىٕ اُرلاب. 1ال ُفخػٍو اىل٘اس 

 

 

  ثكد ذٍّ ُٟٜن ًد دشُِ ّدٟ٘ة درصةت ٗةدضح قٖ دعغ٠ر

ثأن ُٟٜن  schilderاّسالث ٔصذٜٟةت وٚذا ٔخةّه ّٕة ًةّٙ 

اّذي ٟصذخدم  h-fileشُِ اٌّ٘ةة ٔذٕةدي  ّذٍّ ٟضت اشذخدام 

  ّْجرد إّع٠ؽٞ و د٘ك٠ٓ صدران اٌّ٘ةة و صكْٛة ٔذٕةدٟح.

  ٟضت اشذخدامh-file ر ٗة ثٛة ٔ٘ةشت ٌّْ٘ةة )ألر أداة ظغَّ

و ٜٚ ألر ٔجرد ظغرٗة ثٙ  h-file  ٜٚ25اّذروة( ثٕسةّ٘ة اّصةثي 

دة إّؽةؼ٠ح قْٝ َةِٔ  اّسْر اّذروي  ظ٠ر ٟضت وعف إّعدِّ

اّؽٜال اّكةِٔ ّألداة   واّدلٜل ثٛة ثعرَح ٔف إّعةوـح قْٝ 

GG أداة آى٘ث ـٔف حأنو ُفز أنتؽ و ةاىخاىٖ ـٔف حفٍص ىيٍادة اىطاش٘ث ةاىػعٔل :

 ةفٓٔىث ضٍَ اىلِاة.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
https://www.google.it/search?biw=1600&bih=721&tbm=isch&q=Gates+Glidden&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi88KuthMbQAhXHNSYKHeqRCUkQvwUIGCgA
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اإلرواء ث٠ٖ َِ دلٜل و لروج و ثةّذةّٞ ُٜٗن ًد أ٠ٛٗ٘ة دعغ٠ر 

 اٌّ٘ةة.

 خالصح:
 ض٘ر اىلِاة ةرالث ٌصخٔٗات:ٗخً حط

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اىريد اىذروي: 

ٗخً اىػعٔل إىّ٘ ةرالث 

د اىل٘اس  ك٘اـات، ٗطػَّ

األول ةاىٍلاوٌث اىخٖ 

حتػٗٓا اىلِاة حشاه اىٍتؽد، 

وٗخً اـخػٍال ك٘اـَ٘ 

 ةػػْا ةاىخؽح٘ب.

 

 : ٍخٔشطاىريد اى

ٌيً ةاىخػرٗز  1ٗخً إُلاص 

ضخٕ ُصو إىٕ ُلعث 

اىخلاء اىريد اىٍخٔـط ٌع 

 اىخاسٖ.

 : خاسٖاىريد اى

ؽ ةفِاةو   .GGٗطضَّ

ٌِاـب ىيلِاة،  h-fileو ٌَ ذً ٗخً اـخغػام 

ؽُا ةّ  ك٘اـّ ْٔ ُفؿ ك٘اس آعؽ ٌتؽد ضضَّ

اىريد اىؼروي ٌع اىخأن٘ػ غيٕ اإلرواء ـٖ سٍ٘ع 

 اىٍؽاضو.

http://www.facebook.com
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 ش٘ئات اىخطض٘ر ب اىصخ٘ب ةاك:

A.  ؼِٜٟ و أدوات َس٠رة: ّذا ُوِصدت األدوات ا٠ّ١ح اّذٞ دؤٖٔ دعغ٠ر دعذةج إّٝ وًخ

 اٌّ٘ةة ثشُِ أشرع.

B. .)رة )رثٕة زٟةدة أو ٌٗطةن  ًؽف ٗصش ش٠٘ح م٠ر ٌٔدَّ

C.  ق٘د اّذعغ٠ر رثٕة ٗألذ ٠ًةس لةؼئ ٟؤدي إّٝ دعغ٠ر لةؼئ  ٔساًل ق٘د ألذ ٠ًةس

صٕط ّصةاِ اإلرواء ّذعغ٠ر اٌّصٓ إّذٜشػ ُٟٜن اّذعغ٠ر ع٠ي  األٔر اّذي ال ٟ 4

 ثةّدلٜل ثصّٜٛح ّٕ٘ؽٌح اّذروة و مصْٛة و ٖٔ زٓ اّخروج ٖٔ اّىٜٚح.

  م ٌَ كتو 1899حً انخشاف اىخدظ٘ص اٙىٖ ألول ٌصة عامRollins. 

  ذً حً انخشاف كتظثRace  م.1959فٖ عام  

  م واىخٖ ناُج فاحدث 1964وانخشاف اىج٘صوٌاح٘م عام

اىعٓس اىخارٗزٖ ىيخدظ٘ص اٙىٖ واىشي ةسأه ةشهو جاد 

Hulsmann  م.1993عام 

 

ٌالضظث 

 ٗشب ٌػرفث ٌػ٘ار نو أداة ىٍػرفث األداة اىٍِاشتث ىيطاىث اىٍعئةث ىيخطض٘ر:

نٍ٘ث اىٍػدن كي٘يث أو اىٍِعلث  -إذا نِا ُطضر كِاة ض٘لث ٗشب اخخ٘ار )أداة ٌرُث

 نٍ٘خٓا كي٘يث(اىشػاغ٘ث 

 ىهَ ْذه األداة حخػرض ىيهصر  ىذىم ٗشب فطصٓا غيٕ اىدوام.

ا إذا نِا ُطضر كِاة غرٗضث ٗشب اخخ٘ار )أداة نٍ٘ث اىٍػدن ف٘ٓا نت٘رة ٌّ اىزواٗا  -أ

 اىطيزوُ٘ث ف٘ٓا ٌخغ٘رة ضخٕ حطافغ غيٕ ٌرنزٗث اىلِاة دون ُلو اىذروة(.

 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ن  جهاز ًؤوي مألداة وتطنبٌي:ومكي تدور األداة تتطن  وٌكروتور وهذا ًتط  

 :Speedالسرعة 

250-

300

 

 : Torqueالعزم 

  

  

  

 

300

 ٌالضظث:

واىػزم، وإّن  األسٓزة اىطدٗرث أصتطج ٌترٌشث ألن ٗهٔن ِْاك حٔازن ةَ٘ اىصرغث

ا اىخٔازن ة٘ ٌّ  ٍِٓا ٗؤدي إىٕ زٗادة غٍر األداة.اخخالل أضدٍْا ٗٔكف اىػٍو، أ
 

 غىر أدوات امٌٌكل تٌتاًٌوم 

 ٌوكي ذقدٌس ذلك هي خالل:

نيٍا نان ٌعلد نيٍا نان تأث٘ره عيٕ عٍر األداة أنتر، 

  ىجٓد االُحِاء.فاالُحِاءات اىهث٘رة تؤدي ىتعرض األداة 

 

http://www.facebook.com
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ّٗث  نٍّ٘ث ٌعدن نت٘رة )أي حجً نت٘ر وٌِطلث ُصف كطر

نت٘رة( = اىٍلطع اىعرطٖ أنثر ٌلاوٌث = أداة أنثر 

ٌلاوٌث ىجٓد اىشد = عٍر طٔٗو ىألداة ىهَ ال ٍٗهِٓا 

 اىعٍو فٖ اىٍِاطق اىٍِحِ٘ث.

أكو ٌلاوٌث = نٍّ٘ث ٌعدن كي٘يث = اىٍلطع اىعرطٖ 

أداة أنثر ٌروُث وٌطاوعث وتحافظ عيٕ اىشهو اىتشرٗحٖ 

 ىيلِاة ىهَ عٍرْا كص٘ر ةصتب تعرطٓا ىجٓد االُحِاء.

 

  األداة اىتٖ تعٍو فٖ اىٍِطلث اىتاج٘ث ٗهٔن عٍرْا

أطٔل ألّن اىٍِطلث ٌصتلٍ٘ث وتهٔن ٌفتٔحث أنثر 

ّٗث.   ٌَ اىذرو

  ا األدوات ٌّ ّٗث تتعرض ىجٓد االُحِاء عِد وجٔد ٌِطلث أ اىتٖ ُعٍو ةٓا فٖ اىٍِاطق اىذرو

اُحِاء وٗهٔن ٌعدُٓا كي٘و ىذىم تتعرض ىالُهصار ةشهو أشرع ٌَ األدوات اىتٖ ُعٍو 

 ةٓا فٖ اىٍِاطق األخرى.

 

 ٌٍارس غ٘ر ٌتدرب ش٘طتق جٓٔد عيٕ األداة تؤدي إىٕ احتهاك شدٗد وةاىتاىٖ تتعرض 

األداة إىٕ ٌصتٔى عاىٖ ٌَ اىعزوم وترانً ىيتعب واإلجٓاد ةصتب جٓٔد اىشد أو حدوث 

 إجٓاد اىصَ ونصر األداة.

 :ٌٍارس ٌتدرب ش٘شعر ةرأس األداة ٌَ خالل اىلتظث  

 .ٗصحب األداة عِدٌا تصو إىٕ اىطٔل اىٍِاشب 

 م ال.ش٘لّدر ٌَ خالل اىٍِطلث اىتٖ ٗعٍو ةٓا فٍ٘ا ىٔ شتتعرض األداة ىيتعب أ 

 

ّٟح وإّن األداة شذذكت ثكدٚة  ّٜ ظغر إّٕةرس وٞ إّ٘ؽٌح اّذرو

ّذٍّ ٟضت أن ٟ٘ذجٙ ق٘د دعغ٠ر ً٘ةة ألرى ث٘ىس األداة ووعطٛة 

دؤةً ألٗٙ ٖٔ إُّٕٖ أن دذكرض ُّْصر َٜٗٛة أصٛدت ق٘د دعغ٠ر 

 اٌّ٘ةة اّصةثٌح.

 هثال:

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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Wet Field

  اىعٍو ةاألدوات اٙى٘ث أو اى٘دوٗث اشتخدام ٌادة ٌزىلث )ٌادة إرواء( وذىم ىِـ:ةشهو عام ٗجب عِد 

 .تزى٘ق األدوات 

 .ً٘اىلظاء عيٕ اىجراث 

 .إخراج اىترادة ٌَ اىفْٔث 

 أخريًا....

إى اخرٍاز ًظام الرحضري اَلً املٌاسة 

 تٌاًء على: ٌكىى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امىشاكل امتي كد تٌجه غي امتحضٌر املٌٌوي 

 Blockageاالُعساد 

 :كس ٗهٔن ظتب االُعساد 

 َةّ٘ص٠ش اّْجٞ وٞ ظةل اشذخدام اإلثرة اّشةاُح ثشُِ لةؼئ. األُعجث اىػصٗث: .1

 وٞ ظةل قدم اإلرواء  ظ٠ر دشُِ اّجرادة اّكةص٠ح شدادة ًةش٠ح. األُعجث اىلاظ٘ث: .2

http://www.facebook.com
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 وٞ ظةل دؽج٠ي عنػ َج٠ر  أداة َج٠رة ثٌ٘ةة ع٠ٌح. األدوات اىٍهعٔرة: .3

 Break of instrumentsنعص األدوات 

  إذا ىً ُخٍهَ ٌَ حجاوز األداة اىٍهعٔرة أو اظخزسآٌا فإّن إُشار اىداىث ٗزخيف

 خعب:

 ظصت ٜٗع األداة إُّصٜرة. (5

 ظصت ُٔةن اٌّؽكح إُّصٜرة. (2

 ظصت ظةّح اّصٖ ِٚ ٚٞ ظ٠ح أم قى٘ح. (3

  :ٗدسث ذىم ةعتب 

 قدم  االٗذجةه ّؽرٌٟح اّكِٕ. .5

 األداة ثكد َِ لروج ٖٔ اٌّ٘ةة.قدم وعص  .2

  خعب ُٔع األداة اىٍهعٔرة:

  ٞٚ ألّن وؿ٠ىذٛة ٚٞ اشذبطةل  اإلةص اىشائهثأشٜء األدوات إٗذارًا ٖٔ ظ٠ر االُٗصةر

اّْت ووٞ ٚذه إّرظْح ّٓ ُٖٗ ًد ظّغرٗة أو مصْ٘ة أو اشذأضْ٘ة اّْت ثةُّةِٔ ثكد  أي 

اُٗصرت األداة وٞ إّراظِ األوّٝ ٖٔ إّكةّضح وأدت إلٌٟةوٙ ّذٍّ وإن إٗذار إّكةّضح 

 ظٖء.

  ة ومصْ٘ة. ظ٠ر ُٟٜن إٗذارٚة أوغِ وُٜ٘ن وٞ ٚذه إّرظْح ًد ظّغرٗ اىٍتاردٟذجكٛة 

  ٞٚ ة أشْٓ األدوات إٗذارًا ٖٔ ظ٠ر االُٗصةر ّٔ ّٗٛة وٞ إّراظِ األل٠رة ٖٔ  أداة اىدشٔأ أل

إّكةّضح  أي ٟكذٕد إٗذار االٗصداد قْٝ إّرظْح اّذٞ وضْ٘ة إ٠ّٛة ٖٔ إدٕةم اّذعغ٠ر 

 ق٘دٔة ظدث اإلٗذار.

  خعب ٌهان اىلػعث اىٍهعٔرة:

  اٌّؽكح إُّصٜرة وٞ اّسْر ُٟٜن اإلٗذار شٞء إذا َةٗخ

  اّذةصٞ وّٓ ٗذُٕٖ ٖٔ دضةوزٚة أو اشذخراصٛة. إّذٜشػ أو

 خعب خاىث اىعَ:

  ظ٠ر أّن األش٘ةن ذات اّْت اّعٞ ُٟٜن إٗذارٚة أوغِ ٖٔ دٍْ ذات اّْت

 إّذٕٜت.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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و  Ledgesاىسرجث  حشهُّ

ٗذ٠ضح قدم ز٘ٞ إّجرد ًجِ إدلةّٙ وٞ اٌّ٘ةة 

 إّ٘ع٠٘ح 

ظرَةت اّجرد وٌػ وال وق٘دٚة ٗصذخدم 

 ٗصذخدم ظرَةت الرى ق٘د اّذعغ٠ر.

 

 Perforationاالُرلاب 

 .َٕة ٗكْٓ دذأّه اّعضرة اّْج٠ح ٖٔ شٌه وًةع 

  ق٘د دعغ٠ر ٔدلِ اٌّ٘ةةaccess cavity  ٟزال شٌه اّعضرة اّْج٠ح  أٔة ًةع اّعضرة اّْج٠ح

إذا َةن ضن٠رًا وقِّٜش  خعِاً و٠ضت إّعةوـح ق٠ْٙ ٖٔ االٗسٌةب  وٟكذجر إٗذار االٗسٌةب 

 ثكٌةٔح وشرقح.

 :ٟكذٕد إٗذار اّعةّح ظصت  

 ٌهان االُرلاب. (1

  ضشً االُرلاب. (2

 ضاىث اىِفز ضٔل اىفِ٘ث. (3

 ٌػاىشث اىخؽًٌ٘. (4

  ٞ٘وٞ ظةل َةن االٗسٌةب أًرب إّٝ ا٠ّٕزاب اّْسٜي  وإن لؽٜرة دشُِ ص٠ت ظٜل ش

 دُٜن قة٠ّح.

 اّكـٓ وإن اإلٗذار ُٟٜن أوغِ وٟكذجر ص٠د.وٞ ظ٠ٖ إذا َةن االٗسٌةب ثإَْٔٙ عٕٖ 

 

 

 

 

 

 

 هعلىهاخ

 : إنذاره عادي. االًثقاب الرزوي

إنذاره سيء لأنه مفتوح على الحيب اللجوي ويختوي  االًثقاب الراجً:

 على جراثيم، وهو يختاج جراحة وشق اللجة والترميم. 

 إنذاره جيد حيث يوجد مواد حديجة جيدة لهذا الغرض. هفرتق الجروز:
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 ^^اًرهد املحاضسج 
 

 

 إى أحسٌا فوي اهلل .. وإى أخطأًا فوي أًفسٌا
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